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Врз основа на член 5 и член 8 од Законот за државната ревизија (Пречистен текст) 
("Сл.весник на РМ бр. 73/2004) и член 48 од Правилникот за организација и работа на  
Државниот завод за ревизија (ДЗР), Главниот државен ревизор (ГДР), на 30.12.2005 
година ја донесе следната: 
 

Г О Д И Ш Н А    П Р О Г Р А М А 
за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година 

 
 

1. Опкружување, цели и задачи за работа на Државниот завод за ревизија во 2006 
година 

 
 
Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија (ДЗР) за 2006 година 
(во натамошен текст: Програмата) ќе се остварува согласно постојната законска 
регулатива за поставеноста, надлежносите и делокругот на државната ревизија во 
институционалниот систем на Република Македонија.  
 
Целите и задачите во Програмата за работа на ДЗР за 2006 се тесно поврзани и 
условени од постојните заложби на надлежните органи и институции за обезбедување 
на севкупните економски, финансиски и кадровски претпоставки за натамошен развој 
на ДЗР, согласно веќе усвоената Стратегијата за развој на државната ревизија и на 
ДЗР за периодот до 2009 година. При тоа, главен стремеж е ДЗР да ги зајакне своите 
капацитети и да продолжи да обезбедува високо ниво на компетентност и ефективност 
при извршувањето на различните видови на ревизии во согласност со правилата и 
прописите на Европска Унија и релевантните меѓународни стандарди и добра пракса.   
 
Обемот и структурата на целите и задачите за вршење на државната ревизија кај 
субјектите утврдени со Законот за државната ревизија, за 2006 година, ДЗР го утврди и 
димензионира во рамките на расположивиот кадровски потенцијал и обезбедени  
финасиско, материјални и технички ресурси.  
 
Во овој домен, покрај целите и задачите утврдени со законот, целите и задачите кои се 
утврдени во Програмата за работа на ДЗР за 2006 година се определени и со: 1) 
Акцискиот план за Европско партнерство 2005 година (првична верзија), со приоритети, 
мерки и активности и индикатори за следење на реализација на мерките во делот за 
финансиска контрола; и 2) Извештајот на Европската Комисија (мислење на комисијата 
за барање на членство на Република Македонија во Европската Унија) односно 
Одлуката на Советот  за принципите, приоритетите  и условите содржани  во 
Европското партнерство со Република Македонија.  
 
Целите и задачите  на Програмата за работа на ДЗР за 2006 година, ќе бидат:  
 
 Создавање на услови за натамошна имплементација на одредбите и задачите   
утврдени со Законот за државната ревизија и реализација на истите во даденото 
опкружување, интензивирање и проширување на соработката со Собранието на 
Република Македонија, Владата на Република Македонија, Министерството за 
финансии, Јавното обвинитилство, Државната комисија за спречување на 
корупцијата, и други надлежни органи и институции; 
 Обезбедување на соодветна структура и број на субјекти опфатени со државната 
ревизија со што ќе овозможи да се изгради објективна оценка за степенот на 
остварувањето на наменското и законското трошење на јавните  средства во 2005 
година ( над 50 % од јавните средства); 
 Вршење на ревизија на успешност на  програми и проекти, во функција на 
остварување на целите на ревизијата, отчетноста и доброто управување односно 
испитување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на 
државата и интересот на јавноста; 
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 Остварување на натамошен развој и надградба на стандардите за ефективноста на 
ревизорската работа и нејзино приближување кон ефективноста на врховните 
ревизорски институции на земјите членки на ЕУ; 
 Обезбедување систем на проверка и систематско и континуирано следење на 
извршувањето на препораките на овластениот државен ревизор од претходно 
извршените ревизии; 
 Натамошен развој и едукација на човечките ресурси (кадровско екипирање и 
едукација), финансиско зајакнување и доопремување со информатичка и друга 
опрема;  
 Остварување на принципите на јавност и транспарентност во работата на ДЗР и 
подобрување на системот на комуникација и размена на информации со домашни и 
меѓународни правни субјекти, 
 Примена на современи методолошки пристапи при вршење на државна ревизија 
согласно ИНТОСАИ и ЕУ и други меѓународни стандарди и упатства за вршење 
државна ревизија и квантификување на ефектите од извршените ревизии; 
 Продолжување со реализација   на Програмата за развој преку заедничкиот твининг 
проект со Холандскиот суд за ревизија;  
 Активно учество во реализацијата  на иницијативата за измени и дополнување на 
Законот за државната ревизија; 
 Продолжување со иницијативата за поведување на постапка за донесување на 
уставен амандман пред надлежните органи за регулирање на статусот на 
државната ревизија со Уставот на Република Македонија во правец на зајакнување 
на самостојноста и финансиската независност; 

 
 

2. Критериуми за избор на субјектите за вршење ревизија, 
обем на ревизијата и список на субјекти за ревизија  

 
Изборот на субјектите и темите, односно проектите за ревизија опфатени со 
Програмата за работа на ДЗР за 2006, е извршен  согласно одредбите од член 8, став 
2 од Законот за државната ревизија и одредбите од член 49 од Правилникот за 
организација и работа на ДЗР.  
 
Приоритет во изборот на субјектите преставува законската задолжителност за вршење 
на државна ревизија  кај одредени субјекти, но и  потребата со државната ревизија да 
бидат опфатни и други субјекти  кои имаат важно место и улога во јавниот сектор во 
Република Македонија.  
 
Во овие рамки, критериумите се изборот на субјектите се детерминираат од: 
 
 степенот на ризичност; 
 обем на јавните средства; 
 целите на проектот; 
 програмата или правната регулатива и нивната поврзаност со стратешките цели на 
Република Македонија за приближување кон ЕУ; 
 барањата на надлежните органи и правни субјекти за вршење на државна ревизија; 
 сознанијата, информациите и индициите за незаконско и ненаменско трошење на 
јавните средства со кои располага или или до кои дошол ДЗР; 
 обезбедувањето на соодветна структура на правни субјекти според: дејноста, 
нивото на организираност, нивото на надлежност и нивниот облик на организирање; 
 рамномерната  територијална застапеност на правните субјекти; 
 видот и тежината на наодите од претходно извршените ревизии; 
 видот и степенот на преземените и спроведените мерки согласно препораките на 
овластениот државен ревизор при претходно извршените ревизии;  
 времето предвидено за реализација  на проектот, односно програмата, 
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 актуелни состојби во одделни области и правни субјекти врз основа на проценка на 
ГДР.  
 

Со Програмата за работа на ДЗР за 2006 се планира: 
 

 извршување на финансиска ревизија кај 88-те субјекти за кои се планира да се 
издадат 154 ревизорски извештаи;  
 извршување на 17 ревизии на финансииски извештаи кои ќе се пренесат од 
Годишната програма за 2005 година, а за кои ќе бидат издадени 27 ревизорски 
извештаи; 
 извршување на 10 ревизии на успешност со цел да се даде оценка на постигнатата 
економичност, ефикасност и ефективност на програмите и проектите финансирани 
со средствата на Буџетот на РМ или од други извори.  

 
Бројот на ревизорските извештаи од алинеја 1 и 2 зависи од бројот на финансиските 
извештаи кои субјектот ги поднесува за годината предмет на ревизија додека бројот на 
ревизорски извештаи од алинеја 3 ќе зависи од пристапот на ревизорот, применетата 
методологија за вршење на ревизијата и од резултатите на прелиминарните 
истражувања. 

 
Списокот на утврдените ревизии по субјекти е составен дел на Програмата за работа 
на ДЗР за 2006 година (прилог 2). 
 
 
2.  Организациона  поставеност на ДЗР  за извршување на  

Програмата за работа на ДЗР за 2006 
 
Согласно Правилникот за организација и работа на ДЗР,  Програма за работа на ДЗР 
за 2006 година ќе ја реализираат пет Сектори за финансиска ревизија, Секторот за 
успешност, Секторот за развој,  и другите внатрешни организациони единици на ДЗР. 
 
Програмата за работа на ДЗР за 2006 година ќе се реализираат со вкупно 75 
вработени  во ДЗР од кои 66 вработени се непсреден ревизорски кадар.  
 
Финансиската ревизија кај 88-те  субјекти ќе ја вршат 14 постојни ревизорски екипи,а 
извршувањето на ревизијата на успешност на програмите/проектите кај 10-те субјекти 
ќе се врши со 2 постојани и 2 повремени ревизорски екипи.  
За извршување на ревизиите по субјекти и проекти утврден е фонд од 8.301 ревизор 
денови, односно 51 ревизор дена по еден ревизорски извештај.  
 
 
4. Обезбеденост со финансиски средства за работа на ДЗР 
  
Финансиските средства за реализација на Програмата за работа на ДЗР за 2006 
година и за извршување на функцијата на  ДЗР се планирани во разделот 02002 од 
Буџетот на Република Македонија именуван за програмата 2- Државна ревизија.  
 
Со Буџетот на Република Македонија за 2006 година за реализација на одобрени се 
финансиски средства во износ од 57.904.000,00 денари буџетски средства и износ од 
32.008.000,00 денари средства од самофинансирачки активности.  
Од вкупно утврдените буџетски средства  82 % се однесуваат на расходи за плати, 
наемнини и надоместоци на вработените, а 18 % се однесуваат на расходи за Стоки и 
услуги. 
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18%

82%

Плати, наемнини и надоместоци
на вработените

Стоки и услуги

 
 

ДЗР за 2006 година планира донесување на акти за имплементација на систем, мерила 
и критериуми за наградување на вработените според степенот и квалитетот на 
извршување на Програма та за работа на ДЗР за 2006, односно остварувањето на 
Оперативнита програма за извршување на Програмата за работа на ДЗР за 2006,  со 
која е утврден обемот на вршење на работите на државна ревизија, квалитетот и 
динамиката на извршените ревизии и подготовка и издавање на претходните и 
конечните ревизорски извештаи, нивно доставување, постапките по забелешки и 
приговори и објавување на конечните извештаи на ВЕБ-страницата на ДЗР. 
 
Средствата од самофинансирачки активности со Буџетот на Република македонија за 
2006 година се планирани 62 % за стоки и услуги и 38 % за капитални расходи. 

                             

62%

38%

Стоки и услуги
Капитални расходи

 
5. Едукација 
 
За квалитетно и успешно извршување на ревизиите во 2006 година ќе се организираат 
и реализираат програми за континуирана едукација на ревизорскиот кадар како 
приоритетна задача во функција во остварувањето на развојните цели утврдени во 
Стратегијата за развој на ДЗР до 2009 година.  
 
Обуката ќе се изврши низ повеќе форми: организирање интерни обуки во рамките на 
ДЗР и со предавачи од ДЗР, обука на работно место/пилот ревизии во рамките на 
твининг проектот со Холандскиот суд за ревизија (ХСР) вклучително студиско 
патување во ХСР за учесниците во пилот ревизиите каде би се добиле дополнителни 
сознанија за начинот на вршење на ревизиите во ХСР како и други аспекти поврзани со 
ревизиите, обука во рамките на ДЗР со користење на надворешни експерти, и обука – 
учество на курсеви/семинари/работилниици организирани од работни групи/комитети 
на ИНТОСАИ/ЕУРОСАИ односно Европскиот суд за ревизија, СИГМА и други 
меѓународни професионални организации и асоцијации.  
 
Во 2006 година ќе продолжат активностите на дообука на вработените во ДЗР за 
познавање на странски јазици, а се планира и завршување на процесот на подготовка 
и реализација на испитот за овластен државен ревизор.  

 
6. Методолошки упатства 
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Во текот на 2006 година ќе продолжи со  започнатите активности на планот на 
утврдување и изработка на методолошки упатства како инструмент за  вршење на 
квалитена ревизија усогласена со меѓународната пракса и стандарди за ревизија.  
 
Во рамките на твининг проектот, во 2006 година, е предвидено да се разгледа 
постојниот Прирачник за ревизија на успешност изготвен во рамките на проектот на 
Светска банка за развој на ДЗР, со цел на негово потврдување/подобрување во врска 
со прашањата произлезени од неговата практична примена.  
 
Во однос на Прирачникот за финансиска ревизија публикуван во 2005 година, се 
планира негова надрградба врз основа на искуствата од неговата примена и новите 
сознанија од меѓународната пракса, како и на други методолошки упатства. 

 
7. Меѓународна соработка 
 
Во рамките на меѓународната соработка во 2006 година ДЗР ќе ја продолжи 
соработката со ИНТОСАИ, ЕУРОСАИ, ЕСА и другите ВРИ, Светската банка, СИГМА и 
друга меѓународна соработка која ќе продолжи во сите сегменти од активностите на 
нивните органи, курсеви, семинари, работилници, истражувања, работа во работни 
групи, конгреси и други видови на активности.  
 
Соработката има за цел идентификување и промовирање на добра пракса меѓу ВРИ, 
размена/споделување на методолошки и ревизорски искуства, развој на капацитетите 
за обука и соработка со ВРИ преку учество/размена на експерти во програми за обука 
на ревизорскиот кадар и сл.  
Меѓународната соработка со овие институции и организации ќе биде во функција на 
оспособување на ревизорскиот кадар во правец на критериуми/методологија за 
утврдување на субјекти со висок ризик, за формите, содржините, периодиката и 
начинот на објавување на резултатите од ревизиите, транспарентноста и средствата 
за јавно информирање, утврдување на појавите на измама и корупција.  
 
Посебен акцент на соработка во 2006 година ќе биде даден на реализација на 
активностите од Твининг проектот со Холандскиот суд за ревизија според динамика на 
активности поделени во четири компоненти (законска рамка, организациони и 
административни капацитети на ДЗР, Јакнење на ревизорските вештини, 
Информациона технологија  и ИТ ревизија).  
 
Во рамките на соработка со ИНТОСАИ, ЕУРОСАИ, ВРИ, ЕУ,Светска банка и други 
меѓународни институции ќе се преземат и конкретни активности за обезбедување на 
меѓународна финансиска подршка за реализација на Стратегијата за развој на 
државната ревизија и на ДЗР за периодот 2005-2009 година. 
   
8. Придонес на ДЗР за подобро управување со јавните средства 
 
8.1 Активности за надминување на системските слабости и колизија на законските   

прописи 
 
Активностите на ДЗР за 2006 година ќе бидат насочени кон реализација на 
Заклучоците на Собранието на Република Македонија, донесени по разгледувањето на 
Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР за 2005 година, со 
кои треба да се обезбеди: 
 
 следење на системските слабости и колизија на законските прописи утврдени во 
ревизорските извештаи за извршените државни ревизии,  
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 следење и известување за состојбите на материјалните и финансиските биланси на 
државата, особено по децентрализацијата на власта на локално ниво заради 
навремено и стручно изведување на делбените биланси, 
 доставување на повремени иницијативи за измена и усогласување на законските 
прописи и подзаконските акти до надлежните државни органи. 

8.2.Соработката со Собранието на РМ, Владата на РМ и Министерството за 
финансии 

 
Во функција на задачите кои произлегуваат од Законот за државна ревизија и Законот 
за внатрешна ревизија во јавниот сектор, во 2006 година ќе продолжат и ќе се 
интензивираат активностите за соработка со Собранието и Владата на РМ, и 
Министерството за финансии.  
 
Активностите ќе бидат насочени во следење на спроведувањето на заклучоците на 
Собранието и Владата по разгледувањето на годишниот извештај за извршените 
ревизии и за работата на ДЗР за 2005 година, разгледување на тековни извештаи со 
наоди за значајни незаконитости, преземање активности/мерки во својство на 
надлежни органи по конечни извештаи, соработка со внатрешната ревизија и сл. 
Соработката ќе се одвива во согласност со обврските на ДЗР за доставување на 
информации и ревизорски извештаи, како и покренување на иницијативи за одржување 
на работни средби за взаемно информирање и за утврдување на активности за 
надминување на системски слабости и колизии на законски и подзаконски акти. 
 
8.3. Активности поврзани со спречување на корупцијата 
 
Активностите на ДЗР поврзани со работата на Државната комисија за спречување на 
корупцијата, Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи, и во 2006 
година ќе се одвива во согласност со овластувањата и обврските утврдени со Законот 
за државната ревизија, Законот за јавното обвинителство, Законот за спречување на 
корупција и другите закони и подзаконски акти, во согласност со задачите утврдени со 
Националната програма за превенција и репресија на корупцијата и Владиниот 
акционен план за борба против корупцијата. 
 
Во рамките на овие активности во 2006 година ДЗР ќе обезбеди: 

 
 Доставување на ревизорски извештаи до надлежните органи за наоди кои 
индицираат активности од надлежност на Државната комисија за спречување на  
корупцијата, Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи;  
 Доставување на информации за извршени ревизии по барање на овие органи и 
обезбедување на повратни информации; 
 Вклучување на одделни субјекти во Програма за работата на ДЗР за 2006 година, на 
иницијатива на овие органи со  измени и дополнувања на Програмата; 
 Одржување на работни средби за меѓусебно информирање, за преземање на 
активности и мерки по наодите од конечните ревизорски извештаи, за размена на 
искуства сврзани со Методологијата на работа, усогласување на прописи, 
запознавање со европската легислатива од аспект на борбата против корупцијата и 
вршењето на државната ревизија; 
 Информирање на Собранието  и Владата на Република Македонија за степенот на 
соработката и постигнатите ефекти. 

 
 
 

8.4. Следење на препораките дадени во ревизорските извештаи 
 
ДЗР за 2006 година ќе ја следи активноста во однос на  преземените мерки и од страна 
на ревидираните субјекти за надминување на слабостите и пропустите констатирани 
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со наодите утврдени во ревизорските извештаи како и постапувањето во согласност со 
препораките на овластениот државен ревизор, во функција на целосно 
имплементирање на законската надлежност.  
 
Во рамките на овие задачи ДЗР ќе ги презема следните активности: 
 
 Писмено укажување на органите надлежни за контрола и надзор на работењето на 
субјектите предмет на ревизијата за обврските од законот; и 
 Тековно информирање на Собранието и Владата на РМ за органите кои не ги 
презеле потребните мерки и активности за надминување на слабостите. 
 
 

8.5. Информирање на јавноста 
 
Во 2006 година ДЗР ќе продолжи со извршување на активности за остварување на 
законската надлежност за зголемување на степенот на информираност на јавноста за 
начинот на трошењето на јавните средства.  
 
Информирањето на јавноста за работата на ДЗР ќе се извршува преку презентирањето 
на Годишниот извештај за работа на ДЗР во 2005 година на седница на Собрание на 
РМ, Њеб страницата на ДЗР, Билтенот на ДЗР, конференции и други медиуми. 
 
 
9. Оперативна програма за работа на ДЗР 
 
Динамиката за  реализација на утврдениот обем на работите на државна ревизија со 
Програма за работа на ДЗР за 2006 година, ќе се утврдат во Оперативната програма 
за извршување на Годишната програма за работа на ДЗР за 2006 година. 
 
Со Оперативната програма се утврдува и обврската за планирање и организирање на 
подготовка на субјектите за успешно и навремено извршување на ревизијата. 
 
 
10. Општи и преодни одредби 
 
Програмата за работа на ДЗР за 2006 година,  може да се менува и дополнува во текот 
на годината по оценета објективна потреба и во согласност со Законот за државна 
ревизија.   
 
Програмата за работа на ДЗР за 2006 година може да се промени и по барање на 
Собранието на Република Макеодинија, Владата на Република Македонија и други 
органи, но не повеќе од 5% од планираното ревизорско време. 
 
Оваа Програма стапува на сила со денот на донесувањето, а се применува од 
01.01.2006 година. 
 
 
Број 01-975/1       Главен државен ревизор 
 
Скопје, 30.12.2005 година                Д-р  Драгољуб Арсовски 
 



Државен завод за ревизија 10

 
 
  
 



Државен завод за ревизија 11

 
 
 
   
 
 

Ш
иф

ра

Ре
д.
бр

. в
о 

П
ро

гр
ам

ат
а

Ре
д.
бр

 в
о 

кл
ас
ат
а

ЦЕЛОСЕН НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ ОПШТИНА Б
ро

ј н
а 

   
 

из
ве

ш
та
и/

   
 

см
ет
ки
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1 1 1 Буџет на Република Македонија Скопје 1
2 1 Министерство за финансии - Функција на државата Скопје 1
3 2 Министерство за финансии - Орган Скопје 1
4 3 Собрание на Република Македонија Скопје 1
5 4 Претседател на Република Македонија Скопје 1
6 5 Влада на Република Македонија Скопје 1

7 6 Влада на Република Македонија - Служба за заеднички работи Скопје 3
8 7 Министерство за финансии - Биро за стоковни резерви Скопје 2
9 8 Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Редовна сметка Скопје 1

10 9 Министерство за финансии - Управа за јавни приходи Скопје 3
11 10 Министерство за финансии - Царинска управа Скопје 3
12 11 Фудбалска федерација на Македонија Скопје 1
13 12 Министерство за труд и социјална политика Скопје 5
14 13 Министерство за култура Скопје 1
15 14 Министерство за економија Скопје 3
16 15 Министерство за образование и наука Скопје 3
17 16 Министерство за транспорт и врски Скопје 4
18 17 Министерство за правда Скопје 3
19 18 Министерство за локална самоуправа Скопје 2

20 1 Политичка партија - Социјал демократски сојуз Скопје 1
21 2 Политичка партија - Демократска унија за интеграција - М.речица Тетово 1
22 3 Политичка партија - ВМРО ДПМНЕ Скопје 1
23 4 Политичка партија - ВМРО Народна Скопје 1
24 5 Политичка партија - Демократска партија на албанците Скопје 1

25 1 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Демир Хисар 2
26 2 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Валандово 2
27 3 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Виница 2
28 4 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Дебар 2
29 5 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Центар Жупа 2
30 6 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС М. Брод 2
31 7 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Самоков 2
32 8 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Крива Паланка 2
33 9 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Охрид 2
34 10 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Косел 2
35 11 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Куманово 2
36 12 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Орашец 2
37 13 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Клечовце 2
38 14 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Струмица 2
39 15 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Куклиш 2
40 16 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Муртино 2
41 17 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Ново Село 2
42 18 Буџет и корисници на средства од буџетот на град Скопје Скопје 3
43 19 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Карпош 2
44 20 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Сарај 2
45 21 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Кичево 2
46 22 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Кривогаштани 2
47 23 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Чаир 2

6 48 1 Судски буџет Скопје 1

Список   

ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА 

Прилог 2

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година

на правни субјекти кај кои ќе се изврши  државна ревизија согласно член 1, член 3, и член 5, став 1 и став 2 од 
Законот за државна ревизија  

Член 5 став 1

2

3

*4/5

*4/5
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49 1 Фонд за здравствено осигурување Скопје 1
50 2 Фонд за магистрални и регионални патишта Скопје 1
51 3 Фонд за ПИОМ Скопје 1
52 4 Завод за вработување на РМ Скопје 1
53 5 Фонд за води на РМ Скопје 1
54 1 ЈП за стопанисување со стамбен и деловен простор на РМ Скопје 1

55 2 ЈП за поштенски сообраќај “Македонска пошта“ Скопје Скопје 1
56 3 ЈП за аеродромски услуги “Македонија“ Скопје Скопје 1
57 4 АД „Градски трговски центар„ - Скопје Скопје 1

Вкупно член 5 став 1 102

Член 5 став 2
58 1 Медицински центар - Кичево Кичево 1
59 2 Медицински центар - Кичево Кичево 1
60 3 Републички завод за трансфузиологија Скопје 1
61 4 Институт за ортопедија и трауматологија Охрид Охрид 1
62 5 Институт за ортопедија и трауматологија Охрид Охрид 1
63 6 Здравствен дом Ресен Ресен 1
64 7 Медицински центар Велес Велес 1
65 8 Градски аптеки Скопје Скопје 1
66 9 ЈЗО здравствена станица "Жeлезара‘‘ Скопје 1
67 10 Медицински центар Прилеп Прилеп 1
68 1 Врховен суд на РМ Скопје 1
69 2 Основен суд Гостивар Гостивар 2
70 3 Основен суд Куманово Куманово 2
71 4 Основен суд Скопје 1 Скопје 2
72 5 Основен суд Струмица Струмица 2
73 6 Апелационен суд Скопје Скопје 2
74 7 Апелационен суд Штип Штип 2
75 8 Основен суд Скопје 2 Скопје 2

11 76 1 Меѓуопштински центар за социјални работи Прилеп 4
14 77 1 ЈП „Исар„Штип Штип 1
14 78 2 ЈП „Комуналец“ Битола Битола 1
14 79 3 ЈП „Водовод„ Кочани Кочани 1

80 1 Комисија за хартии од вредност Скопје 1

81 2 Македонска банка за подршка на развојот АД Скопје Скопје 1

82 1 Агенција за развој на инвестиции Скопје 2
83 2 Економски факултет Скопје 3
84 3 Македонска опера и балет Скопје 2
85 4 Биро за развој на образованието Скопје 5
86 5 ЈНУ институт за јужно земјоделски култури Струмица 2
87 6 Управа за цивилна воздушна пловидба Скопје 1
88 7 Републички хидрометеоролошки завод Скопје 3

 Вкупно член 5 став 2 52
154

*

9

10

При нумерирањето на извештаите соодветно ќе се користи шифрата 4 за Буџетите на ЕЛС и шифрата 5 за 
Корисниците на средства од буџетите на ЕЛС.

ВКУПНО РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

15

17

7

8
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1 2 3 4 5 6

1 1 1 Буџет на Република Македонија Скопје 1

2 9 1 Министерство за финансии - Функција на државата Скопје 1

34 1 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Илинден 2
31 2 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Липково 2
46 3 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Струга 2
54 4 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Луково 2
55 5 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Делгожда 2
56 6 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Лабуништа 2
57 7 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Велешта 2
39 8 Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС Вранештица 2
28 9 Буџет и корисници на средства од буџетот на град Скопје Скопје 2

Вкупно член 5 став 1 20

Член 5 став 2
107 1 Здравствен дом Скопје Скопје 1
106 2 Медицински центар - Тетово Тетово 1
114 1 Врховен суд на РМ Скопје 1
116 2 Основен суд Кочани Кочани 2

14 122 1 ЈП „Комунална хигиена Скопје Скопје 1
14 124 2 ЈП „Водовод и канализација Скопје Скопје 1

 Вкупно член 5 став 2 7

27

*

ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА 

*4/5

При нумерирањето на извештаите соодветно ќе се користи шифрата 4 за Буџетите на ЕЛС и 
шифрата 5 за Корисниците на средства од буџетите на ЕЛС.

9

Прилог 3

10

Член 5 став 1

ВКУПНО РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

Список

 на пренесени ревизии од Годишната програма на ДЗР за 2005 година во Годишната 
програма за 2006 година во Јануари и Февруари 2006 година
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1 2 3 4 5 6

1 1 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Скопје

2 2 Министерство за труд и социјална политика Скопје

3 3 Министерство за образование и наука Скопје

4 4 Министерство за здравство Скопје

5 5 Министерство за локална самоуправа Скопје

6 6 Фонд за здравство Скопје

7 7 Општествена заштита на децата Скопје
   Програма 2 - Општествена заштита на деца
   Програма 3 - Надоместоци по основ на детска заштита

8 8 Министерство за животна средина - Проекти ЛЕАП Скопје

9 9 Министерство за внатрешни работи - проект за пасоши Скопје

10 10 Министерство за транспорт и врски на РМ Скопје
   Програма 1 - Администрација
   Програма 2 - Сообраќај и комуникации
   Програма 3 - Урбанизам и градежништво
Вкупно ревизија на успешност *

*

Прилог 4

Член 3 од ЗДР

Бројот на извештаите и периодот на ревизијата се дефинира во зависност од пристапот на ревизорот, 
поставената ревизорска цел и користена методологија за вршење на ревизија. 

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за работа на Државниот завод за ревизија за 2006 година

Список   

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ **

31

на правни субјекти кај кои ќе се изврши  државна ревизија согласно член 1, член 3, и член 5, став 1 и став 2 од 
Законот за државна ревизија  


